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Genetikai állományunkat, vagyis a sejtjeinkben lévő DNS-molekulákat folyamatosan 
károsító hatások érik: UV-sugárzás, agresszív kémiai anyagok (úgynevezett szabadgyökök) 
és egyéb rákkeltő anyagok tá-
madásai. Ráadásul a DNS-
molekulákban spontán módon 
(külső hatások nélkül) is renge-
teg változás megy végbe. Végül 
a sejtek osztódásakor is, amikor 
a DNS-állomány is megkettő-
ződik, is fellépnek hibák (min-
den egyes napon sejtosztódások 
milliói zajlanak az emberi szer-
vezetben).   

Mindezek után felmerül a 
kérdés, hogy genetikai állomá-
nyunk, vagyis a szervezetünk működését irányító létfontosságú információ miért nem 
hullik darabjaira rövid idő alatt. Azért, mert a sejtekben folyamatosan működik egy hi-
bajavító rendszer, amely állandóan ellenőrzi, és ha kell, megjavítja a DNS-molekulákat. 
Pár évtizede még nem tudták, hogy a DNS ennyire sérülékeny molekula. Ellenkezőleg, 
még az 1970-es évek elején is rendkívül stabilnak gondolták. Thomas Lindahl mutatta 
ki, hogy a DNS- molekulák olyan ütemben bomlanak, ami valamiféle hibajavítás nélkül 
lehetetlenné tenné a földi élet létezését. Ez a felismerés vezetett azoknak a molekuláris 
mechanizmusoknak a felfedezéséhez, amelyek folyamatosan ellensúlyozzák a DNS le-
épülését külső hatások, illetve spontán belső változások esetén. Számos rákbetegség ese-
tén ezek a hibajavító mechanizmusok sérülnek, ezért a káros változások felhalmo- 
zódhatnak egyes sejtekben, amelyek így tumorsejtekké válhatnak. 

Fontos megjegyezni, hogy a hibajavítás nem 100 százalékos, és egyes változások (mutá-
ciók) továbbadódhatnak a következő nemzedékbe, ami az evolúció egyik hajtóereje. 

A három kutató munkássága alapvető hozzájárulást jelentett az élő sejtek működé-
sének megértéséhez, kutatási eredményeik felhasználásával új daganatellenes gyógysze-
rek kifejlesztését téve lehetővé. 

( A MTA hírei és a szabad Wikipedia alapján) 
 

M. E. 
 

LEGO robotok 

VI. rész 

5. feladat 
Az infravörös érzékelő irányjeladó módját használva forduljon a robotunk a távirányító irányába! 
 
A feladat megoldásához építsünk egy egyszerű robotot. Két nagy motort és az inf-

ravörös érzékelőt használjuk fel hozzá. Két nagy kereke lesz hátul, és elől középen egy 
kicsi, amely minden irányban forogni tud, így biztosítva az egyensúlyt és a robot forgá-
sát (50. ábra). 

Thomas Lindahl 
(1938) 

Paul Modrich 
(1945) 

Aziz Sancarn 
(1946) 
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A robot forgatásához egy kis mértanfeladatot 
kell megoldanunk. 

I. esetben képzeljük el, amint azt az 51. ábrán 
bemutatjuk, hogy a robotnak két r sugarú kereke 
van. A két kerék és a tengely hossza R (a forgás-
központ miatt a kerék vastagságának felétől kell 
mérni). A robot úgy fog megfordulni, hogy az 
egyik kereke nem forog, áll az O origóban, a másik 
kereke pedig forog. Így hasonló fordulást tudunk 
megvalósítani, mint az evezős csónakkal. Ha csak 
az egyik evezővel evezünk, a másikkal nem, akkor 
a csónak megfordul. 

A robotunk tehát az O középpont körül fog megfordulni, és ezalatt leírja pont az R 
sugarú kört. 

A kérdés az, hogy a kerekek mozgatásához szükséges tank blokkon hány fordulatot 
állítsunk be a keréknek, hogy a robot pontosan leírja a kört, tehát elforduljon 360°-kal? 

A forgó kerék le kell írja a teljes kört, tehát meg kell tegye a kör kerületével meg-
egyező utat. A kör kerülete 2π R . Ha a kerék egyet fordul, a saját kerületével megegye-
ző utat tesz meg. A kerék kerülete 2π r . 

Ha meg akarjuk tudni, hogy hányat kell forduljon a kerék (X), el kell osztanunk a 

kör kerületét a kerék kerületével, vagyis 
2

2

π

π
= =

R R
X

r r
. 

 

 
51. ábra: A robot forgatása – I. eset 

 

A megépített robotunk esetében a használt kerék sugara (r) 2,2 cm, a kerekek közöt-
ti távolság (R) pedig 11,88 cm (egyik kerék közepétől a másik kerék közepéig), így a for-
dulatok száma (X) 5,4 lesz, ezt kell beállítani a tank blokkon, a program futtatása után 
pedig a robot körbe fog fordulni. 

 

 
52. ábra: A robot forgatása – I. eset: program 

50. ábra: A megépített robot 
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II. esetben a robot úgy is megfordulhat, 
ha az egyik kereke egy bizonyos erővel előre 
forog, a másik pedig ugyanakkora erővel hoz-
zá képest fordított irányba. Ekkor a tengely 
középpontja lesz a forgásközéppont, és a ro-
bot az 53. ábrán látható kört írja le. 

Ebben az esetben az egy kerék által meg-
tett út az előbbi esetbeli fele, a másik felét a 

másik kerék teszi meg, vagyis 
2

=
R

X
r

. 
 

53. ábra: A robot forgatása – II. eset 
A megépített robotunk esetében a program az 54. ábrán látható. 
 

 
54. ábra: A robot forgatása – II. eset: program 

 

Az előbbi két esetben a robot teljes, 360°-os fordulatot tett meg. Nyilvánvaló, hogy 
az elrejtett távirányító esetében nem ekkorát kell forduljon, hanem akkorát, amekkorát a 
távirányító és a robot által bezárt szög megkövetel. 

Egy tetszőleges szöggel való elforduláshoz szükséges motorfordulat számát nagyon 
egyszerűen kiszámíthatjuk hármasszabály segítségével. Ha X motorfordulat szükséges a 

360°-os forduláshoz, akkor egy tetszőleges α  szögű fordulathoz 
360

α
=

X
x  motorfor-

dulat szükséges. 
Ha az előbbi I. eset szerinti forgást vesszük, s azt szeretnénk, hogy a robot csak 90°-kal 

forduljon el, akkor 
90 5, 4

1, 35
360

⋅
= =x  értéket kell beállítsunk a motor fordulatszámának. 

Nézzük meg most, hogyan működik az infravörös érzékelő távolságmérése. 
Azt mondtuk, hogy közelségi módban az infravörös érzékelő a 0–100 skálán (0 na-

gyon közel, 100 nagyon távol) megbecsüli egy tárgy távolságát a tárgyról visszaverődő 
fényhullámok segítségével. Az érzékelő mintegy 70 cm-re lévő tárgyakat képes érzékel-
ni, a tárgy méretétől és formájától függően. 

Végezzünk el egy kísérletet! 
Egy 12×8,5×8 cm-s, hasáb alakú, világos tárgyat centiméterenként távolítsunk el a 

közelségi módban lévő infravörös érzékelővel felszeret robottól, és egy állományba 
mentsük le a szenzor által mért értékeket! 

A program az 55. ábrán látható, a mért adatok pedig a 18. táblázatban, valamint az 
56. ábrán. 
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55. ábra: Program az infravörös érzékelő által mért távolsági adatok kimentésére.  

Egy ciklusban állományba mentjük a mért adatokat. A tárgyat az infravörös érzékelő elé helyezzük 
0 cm-re, és elindítjuk a programot, amely kiírja a centit (a ciklus változója), valamint a mért értéket 
az állományba. Ezután a tárgyat el kell helyezni az érzékelőtől egy cm-re, és meg kell nyomni a tégla 
középső gombját, majd így ismételni a méréseket: centinként tovább helyezni a tárgyat, és megnyomni a 

középső gombot. Kísérletünkben 100 cm-ig mértük az adatokat.  
A 18. táblázatból látni fogjuk, hogy a 0–5 cm távolságot nem érzékeli jól a szenzor, 

sem a 70 cm fölöttieket. 
 

cm mért adat cm mért adat cm mért adat cm mért adat 0 2 26 42 51 71 76 80 1 0 27 42 52 71 77 79 2 0 28 47 53 72 78 80 3 1 29 49 54 71 79 80 4 2 30 51 55 72 80 81 5 4 31 47 56 73 81 81 6 6 32 49 57 76 82 80 7 9 33 52 58 77 83 80 8 11 34 52 59 76 84 81 9 14 35 53 60 76 85 81 10 16 36 56 61 76 86 81 11 18 37 60 62 76 87 80 12 20 38 59 63 76 88 81 13 22 39 60 64 77 89 81 14 23 40 61 65 77 90 80 15 25 41 62 66 77 91 81 16 25 42 64 67 77 92 80 17 25 43 64 68 78 93 80 18 26 44 64 69 77 94 80 19 27 45 64 70 78 95 81 20 28 46 66 71 78 96 81 21 28 47 64 72 79 97 81 22 30 48 65 73 78 98 81 23 36 49 66 74 80 99 81 24 37 50 65 75 79 100 81 25 33       
 

18. táblázat: Az infravörös érzékelővel mért távolság-adatok 
Az 56. ábrán ezeket az értékeket jelenítettük meg egy grafikonon. 
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56. ábra: Az infravörös érzékelővel mért távolság-adatok  

Ismételjük meg a távolságmérést úgy, hogy az infravörös érzékelőt irányjeladó mód-
ba kapcsoljuk, és a távirányító távolságát mérjük! 

A mért adatokat a 19. táblázat, valamint az 57. ábra foglalja össze.   
cm mért adat cm mért adat cm mért adat cm mért adat 0 1 26 17 51 31 76 45 1 1 27 17 52 28 77 45 2 1 28 18 53 30 78 47 3 1 29 18 54 31 79 47 4 1 30 19 55 31 80 48 5 2 31 20 56 32 81 50 6 3 32 21 57 33 82 50 7 4 33 21 58 33 83 52 8 5 34 22 59 34 84 50 9 6 35 22 60 35 85 50 10 7 36 22 61 35 86 51 11 7 37 23 62 36 87 53 12 8 38 23 63 36 88 53 13 8 39 24 64 37 89 53 14 9 40 24 65 38 90 53 15 9 41 25 66 39 91 53 16 10 42 25 67 39 92 54 17 11 43 26 68 40 93 55 18 12 44 26 69 41 94 55 19 13 45 27 70 41 95 55 20 13 46 27 71 42 96 56 21 14 47 27 72 44 97 56 22 14 48 28 73 44 98 57 23 15 49 28 74 43 99 58 24 16 50 28 75 44 100 58 25 16       

19. táblázat: Az infravörös érzékelővel mért  
távolság-adatok irányjeladó módban 
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57. ábra: Az infravörös érzékelővel mért  

távolság-adatok irányjeladó módban 
 
A következő mérés, amit elvégzünk, az irány meghatározására szolgál. Az infravörös 

érzékelőt irányjeladó módba állítjuk, majd a távirányítót egy olyan megrajzolt papír 
rácspontjaira helyezzük, amelyen fel vannak tüntetve a távolságok és szögek is, a 46. áb-
rához hasonlóan, csak sokkal nagyobban. A méréseket az 58. ábrán látható program se-
gítségével végeztük el, az eredményeket a 20. táblázat foglalja össze. 

 

 
58. ábra: Program az infravörös érzékelő által mért irány  

és távolsági adatok kimentésére irányjeladó módban 
 
 
cm 

° 
10 cm 20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 60 cm 

I T I T I T I T I T I T –90° –6 8 –11 20 –8 23 –25 30 –25 40 –25 50 –67,5° –7 7 –16 15 –10 21 –25 26 –25 34 –25 41 –45° –10 4 –18 13 –12 19 –8 23 –25 30 –25 35 –22,5° –5 5 –3 14 –6 18 –6 25 –14 32 –13 38 0° –1 6 –2 13 –3 20 –1 25 –1 31 –3 38 22,5° 5 5 2 15 4 19 4 26 9 29 10 38 45° 8 6 15 13 12 19 25 26 25 32 25 45 67,5° 6 8 15 16 10 21 25 26 25 33 25 46 90° 4 10 11 20 6 25 25 31 25 40 25 50 
20. táblázat: Az infravörös érzékelővel mért  

irány (I), valamint távolság (T) adatok irányjeladó módban 
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A következő lépésben az infravörös érzékelő irányjeladó módját fogjuk használni, 
hogy megkeressük a távirányítót. 

Nyilvánvaló, a legérdekesebb kérdés a 20. táblázatban lévő adatok alapján a valós 
irány és távolság meghatározása. 

Legyen I az infravörös érzékelőn mért irány, T az infravörös érzékelőn mért távol-
ság, M pedig az irányjeladó mód bekapcsolását jelentő logikai Igaz vagy Hamis érték. 

Továbbá legyen I’ a keresett célpont irányának, T’ pedig a keresett célpont távolsá-
gának jellemzője, vagyis milyen irányból és milyen távolságra szeretnénk megközelíteni 
a távirányítót. 

Ha I egyenlő I’-tel és T egyenlő T’-tel és az irányjeladó mód be van kapcsolva, tehát 
M igaz, a robot megtalálta a távirányítót, különben egy ciklusban keresi továbbra is azt. 

Ha I nem egyenlő I’-tel vagy T nem egyenlő T’-tel és az irányjeladó mód be van 
kapcsolva, tehát M igaz, akkor, a szakirodalom szerint a robotot tank üzemmódban kell 
mozgatni úgy, hogy a jobb motort 3·(T – T’) – 4·(I – I’) sebességgel kell mozgatni, a bal 
motort pedig 3·(T – T’) + 4·(I – I’) sebességgel, mindaddig, amíg meg nem találja a táv-
irányítót.  

 
59. ábra: A távirányítót kereső robot eljárása  

Könyvészet 
• http://botbench.com/blog/2013/01/08/comparing-the-nxt-and-ev3-bricks/ 
• http://education.lego.com/es-es/products 
• http://en.wikipedia.org/wiki/ARM9 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Lego_Mindstorms 
• http://en.wikipedia.org/wiki/Linux_kernel 
• http://hu.wikipedia.org/wiki/ARM_architekt%C3%BAra 
• http://hu.wikipedia.org/wiki/MOS_Technology_6502 
• http://hu.wikipedia.org/wiki/Robot 
• http://mindstorms.lego.com/en-us/Default.aspx?domainredir=lego.com 
• http://www.ev-3.net/en/archives/850 
• http://www.geeks.hu/blog/ces_2013/130108_lego_mindstorms_ev3 
• http://www.hdidakt.hu/mindstorms.php?csoport=50 
• http://www.lego.com/en-us/mindstorms/support/faq/ 
• http://www.lego.com/hu-

hu/mindstorms/downloads/software/ddsoftwaredownload/download-software/ 
• http://www.legomindstormsrobots.com/lego-mindstorms-ev3/programming-ev3-c-

bricxcc/ 
• http://www.leg-technic.hu/blog/38/31313-mindstorms-ev3-az-itelet-elso-napja 
• http://www.leg-technic.hu/blog/39/31313-mindstorms-ev3-az-itelet-masodik-napja 
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• http://www.philohome.com/sort3r/sort3r.htm 
• LEGO Mindstorms EV3 Felhasználói útmutató (www.lego.com) 
• LEGO MINDSTORMS EV3 Home Edition súgó 
• Ayad, Tony: EV3 Programming Overview for FLL Coaches, 

http://www.firstroboticscanada.org/main/wp-
content/uploads/2013EV3Programming.pdf 

• http://www.afrel.co.jp/en/archives/848 
• Griffin, Terry: The Art of LEGO® Mindstorms® EV3 Programming, No Starch Press, 2014. 
• Valk, Laurens: LEGO MINDSTORMS EV3 Discovery Book: A Beginner's Guide to Building and 

and Programming Robots, No Starch Press, 2014. 
• Park, Eun Jung: Exploring LEGO® Mindstorms® EV3: Tools and Techniques for Building and 

Programming Robots, John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, 2014. 
 

Kovács Lehel István 
 

Az építőanyagokról 

II. rész 
Az emberi civilizáció fejlődése során használt építőanyagok (kő, fa, agyag, homok, 

mészkő, gipsz, bitumen, üveg, fémek) napjainkban is alapanyagok az építészetben. Az 
anyagtudományok fejlődésével számos adalékanyag, díszítőanyag (festékek, szerves po-
limerek) bővítette a modern építészetben a felhasznált anyagok sorát.   

 

Az építőköveket épületeknél, hídépítésnél, útburkolatként, szerkezeti kőként, falazás-
ra, burkolásra, díszítésre használják. Alkalmazásuknak megfelelően különböző tulajdon-
ságokkal (pl. szilárdság, fagyállóság, hőszigetelő képesség, kopásállóság, időtállóság, víz 
hatására módosuló tulajdonságok) rendelkeznek.  

Ahhoz, hogy az alkalmazási céloknak eleget tehessenek, az  építőköveket kötő-
anyagokkal rögzítik. 

Kötőanyagoknak nevezik azokat az anyagokat, melyek fizikai és kémiai folyamatok 
eredményeként folyékony, vagy pépszerű állapotból képesek megszilárdulni, szilárdsá-
gukat időben növelni. Amennyiben a kötőanyaghoz más szilárd anyagot (kő, kavics, 
homok) kevernek, annak részecskéit a szilárdulás folyamán összeragasztja. 

Az építőiparban használatos kötőanyagok: mész, gipsz, cement, enyv, vízüveg, len-
olaj, műgyanták, bitumen, kátrány. A következőkben ezekkel kapcsolatos ismereteinket 
foglaljuk össze. 

 

Mész: kémiai összetétele: CaO. Előállítása mészkőből (CaCO3) vagy dolomitból 
(CaCO3·MgCO3) történik hőbontással: 

CaCO3 + Q → CaO + CO2  CaCO3·MgCO3  + Q → CaO + MgO + 2CO2 
A mészgyártásban a hőbontást mészégetésnek nevezik. A keletkező mész minőségét az 

égetés hőmérséklete határozza meg. A viszonylag alacsonyabb hőmérsékleten (900o -
1000oC) keletkező mész megőrzi a hőbontásnak kitett mészkő eredeti kristályszerkeze-
tét, porózus, nagy fajlagosfelületű, „lágyan égetett mész” néven használják fel.  


